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Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W sali Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego w dniu
14 grudnia 2013 roku odbyło się VII w IV kadencji
Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego. Wśród zaproszonych gości byli m.in.:
Andrzej Woźniak (Z-ca Dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego), Zbigniew Stasiak (Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi), Anna
Bieniawska (Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW) Dorota Grall
( Z-ca Dyrektora TUW Oddział w Łodzi) Elżbieta
Kusideł (kierownik Oddziału Rolnictwa i Środowiska
Wydziału Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego), Michał Rutkowski (Z-ca Dyrektora ARiMR OR w Łodzi),Małgorzata Gabryelczak

(Z-ca Dyrektora ŁODR w Bratoszewicach), Krzysztof
Ochnicki (ANR OT w Warszawie Filia Łódź), Juliusz
Ambroziak (przedstawiciel Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii), ks. Jarosław Leśniak (Duszpasterz Rolników Archidiecezji Łódzkiej), Michał Małecki (Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Łódzkiego).
Bronisław Węglewski, delegat Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do Krajowej Rady przedstawił sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Izb
Rolniczych. Informację z działalności Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego zaprezentował Wiceprezes IRWŁ Krzysztof Nowak. Piotr Kociołek, Prezes
„SAM-ROL” spółki z o.o. przedstawił informację na
temat działalności i dalszych zamierzeń firmy. Dyrektor TUW Anna Bieniawska omówiła ofertę obowiązkowych ubezpieczeń w rolnictwie. Realizując
wniosek z poprzedniego Walnego Zgromadzenia została podjęta uchwała w sprawie powołania Komisji
Problemowej ds. Rodziny i Kobiet Wiejskich w składzie: Ewa Bednarek, Małgorzata Gabryelczak, Maria
Lubowicka, Małgorzata Rosa, Donata Wrona.
Wnioski podjęte podczas VII/IV Walnego
Zgromadzenia IRWŁ
1. Wnioskujemy o wprowadzenie w PROW na
lata 2014-2020 zapisu umożliwiającego skorzystanie
przez gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące przy
Zespołach Szkół Rolniczych z działania „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” na zakup niezbędnego
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ZARZĄD IRWŁ PRZYPOMINA:
Dopłaty do materiału siewnego
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy
de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych
i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub
sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do
15 czerwca 2014 r.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”.
UWAGA: W 2014 r. obowiązuje NOWY WZÓR
WNIOSKU o przyznanie dopłaty. (ARR)

sprzętu i ciągników.
2. Wnioskujemy o odstąpienie od nakładania
sankcji rolnikom z tytułu stosowania gnojowicy
w terminie od 1 grudnia do końca lutego w sytuacjach szczególnych np. zalania wodą zbiorników na
gnojowicę i gnojówkę w wyniku awarii.
3. W przypadku kredytów klęskowych odstąpić od
żądania umów dzierżawy na okres kredytowania gospodarstwa w przypadku gdy powierzchnia gruntów
własnych przekracza powierzchnię upraw uszkodzonych przez klęskę żywiołową.
4. Wnioskujemy aby wszyscy rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w pierwszej kolejności mieli
wypłacane dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych
za 2013r.
5. Wnioskujemy o przesunięcie środków z innych
działań w ramach PROW 2007-2013 na działanie
„Modernizacja Gospodarstwa Rolnych” aby wszyscy
rolnicy, którzy złożyli wnioski w 2013r. otrzymali
wsparcie.
6. Wnioskujemy o zmianę przepisów zabraniających zdejmowanie kruponu ( tj. skóry pochodzącej
z trzody chlewnej). Polska jest jedynym z nielicznych
krajów gdzie jest zakaz tego zabiegu.
7. Wnioskujemy o przedstawienie informacji na
temat prac związanych ze zmianą ustawy o izbach
rolniczych.

Członkowie Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
Lp.

NAZWISKO I IMIĘ

POWIAT

22.

PIETRYKOWSKI Bogdan

piotrkowski

1.

GOŁĄB Bogdan Kazimierz

bełchatowski

23.

BEDNAREK Ewa

poddębicki

2.

KOCIOŁEK Piotr

bełchatowski

24.

GORTAT Mariusz

poddębicki

3.

PIECHOTA Tomasz

brzeziński

25.

GRUSZCZYŃSKI Andrzej

radomszczański

4.

SUPERA Eugeniusz

brzeziński

26.

KOMALA Andrzej

radomszczański

5.

GÓRCZYŃSKI Andrzej Robert

kutnowski

27.

CHEBA  Mariusz

rawski

6.

MAĆCZAK Jacek

kutnowski

28.

ROSA  Małgorzata

rawski

7.

AUGUSTYNIAK Wojciech

łaski

29.

BALIŃSKI Tomasz

sieradzki

8.

WĘGLEWSKI Bronisław

łaski

30.

KOŁODZIEJCZYK Jan

sieradzki

9.

CHWIAŁKOWSKI Marek Bogdan

łęczycki

31.

KOWARA  Andrzej

skierniewicki

10.

GABRYELCZAK Małgorzata

łęczycki

32.

OSSOWICZ  Jacek

skierniewicki

11.

WRONA Donata

łowicki

33.

KOWALCZYK Dariusz

tomaszowski

12.

ZNYK Jan

łowicki

34.

MATERA Wiesław

tomaszowski

13.

GLUBOWSKI Władysław Stanisław

łódzki - wschodni

35.

STĘPIEŃ Józef

wieluński

14.

WOŹNIAK Jan

łódzki - wschodni

36.

WRÓBEL  Krzysztof

wieluński

15.

JUSZYŃSKI Krzysztof

opoczyński

37.

KARSZNIA Jerzy

wieruszowski

16.

SARWA Marek

opoczyński

38.

STAREK Ryszard

wieruszowski

17.

DZIERŻAWSKI Czesław

pabianicki

39.

NOWAK Krzysztof Hubert

zduńskowolski

18.

LUBOWICKA Maria

pabianicki

40.

NOWAK  Krzysztof Jan

zduńskowolski

19.

KOZIŃSKI Jacek

pajęczański

41.

KUZAŃSKI Jerzy

zgierski

20.

SIKORA Paweł

pajęczański

42.

MICHAŚ Adam

zgierski

21.

KOWALSKI Tomasz

piotrkowski

Fundacja Pomagająca Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu „Idziemy Razem”
Fundacja Pomagająca Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu „Idziemy Razem” została utworzona 11 lipca 2005 roku przy Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób
Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jej Fundatorem jest prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół, a siedzibą - Klinika Propedeutyki Pediatrii
i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego, mieszcząca się w Łodzi przy ul. Spornej 36/50, telefon: (042) 617 77 16.
Fundacja powstała w związku z tym, że znaczna część pacjentów Kliniki i przyklinicznej poradni specjalistycznej to dzieci niepełnosprawne fizycznie, które cierpią
z powodu wrodzonych chorób kości i mięśni, nabytych wad tych układów, mózgowego porażenia dziecięcego, przewlekłych chorób układu kostnego i nerwowego,
osteoporozy itp. Warto podkreślić, że osoby, które angażują się w pracę w Fundacji nie pobierają wynagrodzenia. Przy Fundacji działa Centrum Leczenia Osteoporozy
i Innych Chorób Metabolicznych Kości, które mieści się w Łodzi przy ulicy Traugutta 11, telefon: 885-716-716. Centrum powstało z myślą o opiece medycznej dotyczącej przede wszystkim podopiecznych Fundacji, ale także i innych dzieci oraz dorosłych z chorobami narządów ruchu. Centrum jest prowadzone w ramach działalności gospodarczej Fundacji o typie „not for profit”, co oznacza, iż zyski z prowadzonej działalności zostaną w całości przeznaczone na cele statutowe Fundacji.
Porady dla pacjentów ze skierowaniem prowadzone są bezpłatnie.
27 listopada 2006 roku Fundacja Dzieciom „Idziemy Razem” uzyskała status

Organizacji Pożytku Publicznego - Nr KRS 0000237659.
1% to tak niewiele a tak dużo możemy pomóc
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Fundusze na rozwój rolnictwa i wsi w latach 2014-2020.
pośrednie dla polskich rolników w latach 2014-2020 zostanie przeznaczone łącznie ponad 23,7 mld euro. Środki te zapewnią realizację płatności bezpośrednich
każdego roku na poziomie około 240 euro na ha. Zaplanowanie środków finansowych na płatności bezpośrednie na siedem lat daje dobrą perspektywę dla całego
sektora rolnego, a przede wszystkim stabilizuje zasady wsparcia w ramach WPR.
Dotychczas wysokość środków finansowych na płatności bezpośrednie dla danej
kampanii była ostatecznie określana dopiero w III kwartale danego roku.
Rozwój obszarów wiejskich
Z budżetu UE na ten cel zostanie przeznaczone 8,60 mld euro. Fundusz PROW
2014-2020 zostanie uzupełniony ze środków krajowych w wysokości prawie
5 mld euro. Łącznie na ten program planuje się przeznaczyć około 13,5 mld euro.
Celem nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie
dalsze wparcie przede wszystkim poprawy konkurencyjności sektora rolnego.
Znaczna część środków zostanie skierowana na dalszą modernizację gospodarstw
rolnych (małych i średnich). Dużo większe środki niż dotychczas, zostaną przeznaczone na rozwój produkcji zwierzęcej. PROW 2014-2020 będzie realizował
wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla wspólnotowej polityki rozwoju
obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w odniesieniu do celów strategii Europa
2020.
Polityka Spójności także na rozwój obszarów wiejskich
W ramach polityki spójności są planowane środki UE w wysokości 5,2 mld
euro, które zostaną skierowane tylko na obszary wiejskie. Środki te zostaną skierowane w szczególności na infrastrukturę wodno – kanalizacyjną, gospodarkę
wodną, rozwój przedsiębiorczości i reorientację zawodową rolników. Planuje się
też przeznaczyć dużą cześć środków na rewitalizację społeczną infrastrukturalną
na obszarach wiejskich. Obszary wiejskie będą również bezpośrednim lub pośrednim beneficjentem wielu innych instrumentów polityki spójności, a każdy program operacyjny wskaże sposób wsparcia rozwoju tych obszarów. W głównym,
rządowym dokumencie w zakresie planowania wydatków z UE, tj. w Umowie
Płatności bezpośrednie
Partnerstwa wskazano, dzięki staraniom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi obNa płatności bezpośrednie zostanie przeznaczona z budżetu UE kwota w wy- szary wiejskie, jako jeden ze strategicznych obszarów wsparcia w Polsce w latach
sokości 23,5 mld euro. Planuje się również dofinansowanie krajowe płatności 2014 – 2020.
bezpośrednich w wysokości około 230 mln euro. Zatem łącznie na płatności bez(MRiRW)
Polska w nowej perspektywie finansowej otrzyma z budżetu UE ogółem co
najmniej 114,6 mld euro, w tym na: politykę spójności – 82,5 mld euro, wspólną
politykę rolną – 32,1 mld euro.
W trakcie planowania są jeszcze fundusze na wspólną politykę rybacką i inne
specjalne rodzaje wsparcia, na przykład w zakresie rynków rolnych. Środki bezpośrednio skierowane dla rolnictwa i wsi stanowić będą aż 28 % ogółu budżetu
UE dla Polski.

Oferta cenowa zamieszczenia reklamy w biuletynie:
Biuro Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego
ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź
Tel. 42-632-70-21, Fax. 42-632-70-31

Za publikację ogłoszenia i reklamy w cenie:
- ogłoszenie małe w ramce jedno słowo 2,50 zł (netto).
- cena jednej strony formatu A-4 (4 kolory) – 1110,00 zł (netto) przy powtórzeniu ogłoszenia stawka ulega obniżeniu o 20% od ceny podstawowej przy ogłoszeniach
w cyklu ciągłym, minimum 8-miesięcznym zniżka wynosi 50% (od drugiej emisji).
- stawka za artykuł sponsorowany za stronę formatu A-4 – 500,00 zł (netto), za ½ strony formatu A-4 – 50% stawki jak za stronę formatu A-4.
Umieszczenie wkładki reklamowej w całym nakładzie – 495,00 zł netto.

Rolnicy mogą bezpłatnie zamieszczać oferty kupna-sprzedaży płodów rolnych, inwentarza, ziemi, budynków i maszyn rolniczych na stronie internetowej

www.rolgielda.pl

Wystarczy wejść na w/w stronę zalogować się lub treść ogłoszenia podać telefonicznie do biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.
WYDAWCA: SAM-ROL Sp. z o. o.
rada programowa: Agnieszka Galanciak,
Anna Bieniawska, Stanisław Zawilski, ks. Jarosław Leśniak,
Piotr Kociołek, Jerzy Kuzański, Sylwia Skulimowska;
NAKŁAD: 10.000 szt.
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DRUK I SKŁAD:
96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go 6
tel. 46 862 96 57, 46 862 83 64,
kom. 606 26 26 70, www.it3.pl

10 lecie Agencji Rynku Rolnego
Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi rozpoczęła pracę 1 stycznia 2003 roku na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 2002r. Swoje zadania Agencja realizuje poprzez
6 sekcji: interwencji, kwotowanie produkcji mleka, administracji, informacji i promocji, kontroli technicznych, kontroli finansowo – księgowej. Sprawami dotyczącymi samorządu rolniczego zajmuje się sekcja interwencji. Wynikają
one z funkcjonujących na polskim rynku mechanizmów administrowanych przez ARR jak: dopłaty do materiału siewnego, wsparcie rynku produktów pszczelich, restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego, dopłaty do spożycia mleka
w placówkach oświatowych „Szklanka mleka”,
„Owoce w szkole”, dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej, interwencyjny skup i sprzedaż zbóż, płatność nie związana
w ramach sektora skrobi ziemniaczanej. Sekcja kwotowania produkcji mleka administruje system limitowania produkcji mleka oraz realizuje zadania wynikające z ustawy
o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
Na uroczystości z tej okazji 10 lecia ARR było zaproszonych wielu gości i przedstawicieli instytucji współpracujących. Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego reprezentował Prezes Andrzej Górczyński i Dyrektor Biura Jerzy
Kuzański.
					
Jerzy Kuzański

ZARZĄD IRWŁ PRZYPOMINA:

Zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego w 2014 roku
Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu akcyzy na 2014 r. w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju. Oznacza to, że zwrot nie może być wyższy niż 81,7 zł
na 1 hektar powierzchni użytków rolnych (0,95 × 86).
W okresie od dnia 1 lutego do 28 lutego 2014 r. producenci rolni składają wniosek o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zakupionego na
potrzeby prowadzonej produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. Drugi wniosek będzie można składać od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2014 r.Wyliczając kwotę należnego zwrotu należy pamiętać, że przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność
rolnicza w rozumieniu tych przepisów.Do wniosku o zwrot podatku producent rolny dołączyć musi faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu
oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.Wypłata zwrotu - w przypadku wniosków złożonych w terminie
od 1 lutego do 28 lutego 2014 r. - nastąpi od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2014 r.
(MRiRW)

Wykaz placówek TUW w województwie łódzkim
Nazwa Placówki

UBEZPIECZAJMY SIĘ U SIEBIE
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” posiada pełną ofertę dla
zmotoryzowanych rolników
•
•
•
•
•

Autocasco
OC posiadacza pojazdu mechanicznego
NNW
Zielona karta
Ubezpieczenie pomocy w podróży Assistance

Adres

Telefon

Biuro Regionalnem Łódź

91- 342 Łódź, ul Swojska 4
biuro40@tuw.pl

42/640-68-53
     640-68-54

Oddział Piotrków Tryb.

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 67
/ Armii Krajowej 18, oddz4010@tuw.pl

44/649-69-29
     649-69-80

Filia Bełchatów

97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 1, filia.belchatow@tuw.pl

44/633-01-03

Oddział Skierniewice

96-100 Skierniewice, ul. Senatorska 25
oddz4020@tuw.pl

46/832-30-00
     832-36-49

Filia Łowicz

99-400 Łowicz, ul. Przyrynek 16, filia.lowicz@tuw.pl

46/837-00-79

Oddział Kutno

99-300 Kutno, ul. Zduńska 9, oddz4030@tuw.pl

24/254-17-00

Oddział Sieradz

98-200 Sieradz, Rynek 19
oddz4040@tuw.pl

43/822-33-99
fax:822-38-68

Oddział Łęczyca

99-100 Łęczyca, ul. Przedrynek 2, oddz4050@tuw.pl

24/721-01-61

Oddział Radomsko

97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 4
oddz4070@tuw.pl

44/683-51-05
     683-21-27
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AUTOCASCO

Przedmioty ubezpieczenia ( których okres eksploatacji nie przekracza 12 lat ):
• samochody
w Ło- • przyczepy
y roz- • motocykle i motorowery
mar-Zakres terytorialny w ryzykach podstawowych:
oprzez • Polska
admi- • kraje Europy
h, kon-Zakres terytorialny w ryzykach dodatkowych:
samo- • Polska
nikają • Unia Europejska
ów ad- • Chorwacja, Islandia, Lichtenstein i Szwajcaria
u siew-Dla kogo oferta:
uryza- • dla właścicieli i użytkowników pojazdów
mechanicznych
mleka
Według
jakiej wartości:
mleka”,
ywno- • rynkowej
erwen- • fakturowej ( dotyczy pojazdów fabrycznie
nowych)
iązana
otowa-Zakres ochrony:
ia pro- • zderzenie
ustawy • powódź
• zatopienie
roszo- • uderzenie pioruna
pracu- • osuwanie i zapadanie się ziemi 10. działanie
osób trzecich
rezenJerzy • grad
• huragan
zański • pożar
• wybuch
• działanie osób trzecich

OC POSIADACZA POJAZDU
MECHANICZNEGO

Zakres terytorialny:
• Polska
• Kraje Unii Europejskiej
• Chorwacja, Islandia, Lichtenstein, Norwegia
i Szwajcaria
Przedmiot  ubezpieczenia:
• odpowiedzialność cywilna posiadacza/kierującego pojazdem mechanicznym
Obowiązkowi ubezpieczenia podlegają posiadacze
pojazdów mechanicznych, do których należą
m. in.:
• samochody osobowe i ciężarowe
• motocykle, motorowery

• pojazdy wolnobieżne
• przyczepy
Dla kogo oferta :
• dla właścicieli i użytkowników pojazdów mechanicznych
Ochroną objęte są szkody powstałe:
• podczas ruchu pojazdu
• przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu
• bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu
pojazdu
• podczas zatrzymania, postoju lub garażowania
Zakres terytorialny:
• Polska
• kraje systemu Zielonej Karty
• państwa wyłonione z byłego Związku Radzieckiego
• NNW
Przedmiot ubezpieczenia:
• następstwa nieszczęśliwych wypadków w postaci uszkodzenia ciała lub śmierci, powstające
w związku z ruchem pojazdu mechanicznego
Suma ubezpieczenia w PLN (do wyboru) :
• 5.000
• 10.000
• 15.000
Rodzaje świadczeń:
• świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na
zdrowiu lub śmierci
• nabycie protez i środków ochronnych
• przeszkolenie zawodowe inwalidów
• koszty pogrzebu
• koszty sprowadzenia zwłok
Przedmiot ubezpieczenia:
• odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu
mechanicznego za szkody zaistniałe za granicą

ZIELONA KARTA

Kraje, w których wymagana jest Zielona Karta :
Albania,Izrael, Rosja. Ukraina, Białoruś, Macedonia, Serbia i Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina,
Maroko, Tunezja, Iran, Mołdawia, Turcja

UBEZPIECZENIE POMOCY
W PODRÓŻY ASSISTANCE

Przedmiot ubezpieczenia:
• świadczenie natychmiastowej pomocy w razie
awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu (w

zależności od wariantu ubezpieczenia)
Zakres terytorialny:
• Polska,
• Unia Europejska,
• Chorwacja, Islandia, Lichtenstein, Norwegia
i Szwajcaria.
Dla kogo oferta:
• dla użytkowników i właścicieli:
• samochodów osobowych,
• samochodów osobowo-ciężarowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 tony,
• motocykli , ciągników rolniczych
Wariant Standard
• pomoc w razie wypadku w odległości powyżej 10 km od miejsca zamieszkania posiadacza pojazdu;
• zakres dostępnych świadczeń:
• pomoc informacyjna,
• holowanie lub transport,
• naprawa na miejscu zdarzenia,
• ochrona udzielana w ramach składki za ubezpieczenie OC lub AC, bez ponoszenia przez
Ubezpieczającego dodatkowych kosztów
Wariant Premium i Superior
• pomoc w razie wypadku, awarii, kradzieży
pojazdu lub braku paliwa
• zakres dostępnych świadczeń:
• pomoc informacyjna,
• holowanie lub transport,
• naprawa na miejscu zdarzenia,
• parkowanie,
• pokrycie kosztów złomowania w razie
zdarzenia zagranicą,
• zakwaterowanie w hotelu,
• wynajem pojazdu zastępczego,
• zorganizowanie powrotu do miejsca
zamieszkania lub do celu podróży,
• dostarczenie paliwa.
• ochrona udzielana za dodatkową składką.
Warunkiem skorzystania z pomocy assistance jest:
• niezwłoczne (nie później niż w ciągu
12 godzin) powiadomienie Centrum
Alarmowego Assistance o zdarzeniu.

Numer całodobowego Centrum
Alarmowego Assistance
+48 22 5226622

GRUPY PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW
Wsparcie finansowe skierowane do producentów
rolnych przyznawane w ramach wspólnej organizacji
rynków rolnych w krajach Unii Europejskiej obejmuje swym zakresem rynek owoców i warzyw. Dzięki pomocy finansowej udzielanej na rynku owoców
i warzyw możliwe stało się utworzenie wielu podmiotów gospodarczych zrzeszających producentów owoców i warzyw, a w tym również grzybów. Na dzień
30 września 2013 roku status wstępnie uznanej grupy
producentów posiada 219 podmiotów w całej Polsce1.
W województwie łódzkim istnieje 11 wstępnie uznanych grup producentów oraz 8 organizacji producentów, które zakończyły realizację planów dochodzenia
do uznania2.
Producenci owoców i warzyw, aby otrzymać pomoc finansową, musieli założyć podmiot posiadający
osobowość prawną. Najczęściej występujące formy
prawne grup producentów to spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, rzadziej występują spółdzielnie
i zrzeszenia. Kolejnym podstawowym warunkiem
przyznania pomocy finansowej na utworzenie grupy
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producentów i prowadzenie działalności administracyjnej oraz na refundacje części poniesionych kosztów inwestycji jest opracowanie planu dochodzenia
do uznania. Dokument ten zawiera między innymi
informacje o działaniach realizowanych przez grupę
producentów w okresie pięciu lat. Realizacja planu
dochodzenia do uznania musi prowadzić do uzyskania statusu uznanej organizacji producentów. Plan
zawiera również wykaz członków grupy. Grupa producentów musi liczyć minimum pięciu członków,
posiadających gospodarstwo rolne na terenie kraju.
Członkiem grupy producenckiej może być osoba,
która wytwarza przynajmniej jeden z produktów ze
względu, na które grupa ubiega się o wstępne uznanie zarówno w roku poprzedzającym złożenie do
zaopiniowania planu dochodzenia do uznania w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w roku opiniowania,
a także we wszystkich latach realizacji planu. Decyzję
o wstępnym uznaniu grupy oraz decyzję o uznaniu
za organizację producentów wydaje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce siedziby
grupy. Pomoc finansowa przyznawana jest przez dyrektora właściwego Oddziału Regionalnego ARiMR.
Wsparcie na założenie grupy i prowadzenie działalności administracyjnej przyznawane jest w postaci
ryczałtu do wielkości produkcji sprzedanej, pochodzącej z gospodarstw członków. Pomoc ta zróżnicowana jest w zależności od roku realizacji planu dochodzenia do uznania, wynosi w pierwszym i drugim
roku 10%, w trzecim 8%, czwartym 6% i w piątym
4% dla sprzedaży do 1000 000 euro oraz powyżej tej
kwoty odpowiednio 5%, 4%, 3%, 2%, a maksymalny
limit tej pomocy w skali roku wynosi 100 000 euro.
Inwestycje realizowane w ramach zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania refundowane

są w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.
Pomoc na realizację inwestycji pozwala grupie producentów na stworzenie infrastruktury oraz zakup
środków technicznych umożliwiających zbiór, przechowywanie, magazynowanie, przygotowanie do
sprzedaży oraz transport owoców i warzyw. Grupy
producentów mogły wbudować i wyposażyć nowoczesne chłodnie i sortownie oraz zakupić nowoczesne
maszyny, urządzenia i środki transportu, aby zapewnić zbiór, przechowywanie, transport produkcji, pochodzącej z gospodarstw członków grupy. Inwestycje muszą być realizowane w niezbędnym zakresie,
czyli zabezpieczającym potrzeby grupy wynikające z
produkcji jej członków. W związku z tym, że celem
grupy jest wprowadzanie na rynek owoców i warzyw
świeżych, w ramach tego wsparcia nie refunduje się
kosztów inwestycji związanych z przetwórstwem.
Znaczny wzrost liczby grup producentów oraz
wzrost wydatków na inwestycje ujęte w planach
dochodzenia do uznania w latach 2010-2011 spowodował znaczne zwiększenie wysokości środków
finansowych skierowanych na tworzenie grup producentów owoców i warzyw, pochodzących z budżetu Wspólnoty. Zmiany te stały się główną przyczyną wprowadzenia Rozporządzenia wykonawczego
Komisji (UE) nr 302/2012 z dnia 4 kwietnia 2012
roku określającego wykaz niekwalifikowanych inwestycji oraz ograniczającego kwotę pomocy do
10 000 000 euro dla wszystkich krajów członkowskich.
Od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia wysokość pomocy finansowej zależna stała się od wskaźników określanych przez Komisję Europejską na podstawie prognoz finansowych uwzględniających kwoty
pomocy dla wszystkich grup producentów. W praktyce oznacza to, że wsparcie finansowe na realizacje
inwestycji ujętych w planie dochodzenia do uznania

może być znacznie niższe niż 75 % poniesionych
kosztów. Wprowadzone zmiany znacznie zahamowały tworzenie się nowych grup producentów owoców
i warzyw. Tylko pomoc finansowa dla grup, które
uzyskały status wstępnego uznania, podjęły zobowiązania finansowe lub zawarły prawnie wiążące umowy
ze stronami trzecimi do minimum dwóch inwestycji
przed dniem wejścia w życie wyżej wymienionego
rozporządzenia, nie została objęta limitem 10 000 000
euro i przyznawana jest do wysokości kwot ujętych
w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.
Pomoc finansowa na poziomie kraju dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw
przyznana do dnia 30 września 2013 r. wynosiła
5 494 926,8 tysięcy złotych3. Rozmiar wsparcia przeznaczony na ten cel musiał mieć znaczny wpływ na
rozwój obszarów wiejskich. Grupy producentów owoców i warzyw stały się ważnym czynnikiem rozwoju
terenu, który objęły swą działalnością - tworzą miejsca pracy; prowadzą do zwiększenia dochodowości
produkcji rolnej i tym samym do poprawy jakości życia na wsi; zobowiązane są do dbałości o środowisko
i wysoką jakość produkcji, które są wymagane przy
wprowadzaniu certyfikacji produkcji; wprowadzają
nowoczesne technologie produkcji, zbioru, przechowywania oraz przygotowania do sprzedaży. Współdziałanie poprzez grupę niesie również bezpośrednie
korzyści dla producentów, będących udziałowcami
grup, np.: umożliwia wymianę doświadczeń; pozwala
na zakup środków produkcji w hurtowych ilościach,
dzięki czemu uzyskuje się niższe ceny i tym samym
niższe koszty produkcji; zapewnia zbyt wyprodukowanych owoców i warzyw oraz wpływa na wzrost
dochodowości działalności rolniczej.
								
		
Aleksandra Janicka

1) Oficjalna strona internetowa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl; stan na dzień 07.11.2013 r.
2) Oficjalna strona internetowa urzędu marszałkowskiego województwa łódzkiego: http://www.rolnictwo.lodzkie.pl/; stan na dzień 07.11.2013 r.
3) Oficjalna strona internetowa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl; stan na dzień 07.11.2013 r.

Poezja smaku
Sernikobrownies z malinami to ciasto, które długo
zapada w pamięć. Jeśli tylko lubisz czekoladę, sernik
i maliny to jest to ciasto dla ciebie.

•

cukier waniliowy lub 1 łyżeczka ekstraktu
z wanilii
• ok. 200g malin (z reguły używam maliny
mrożone)
Piekarnik nastawić do 170 stopni C, tortownicę
(śr. 21cm) wyłożyć papierem do pieczenia, brzegi
wysmarować masłem.

Sposób wykonania:
Czekoladę połamać na kawałki i rozpuścić
w kąpieli wodnej, ostudzić.
Masło (w temperaturze pokojowej) i 250 g cukru
pudru zmiksować na gładką masę. Następnie powoli
dodawać po kolei po jednym jajku cały czas miksując masę. Roztopioną i lekko przestudzoną czekoladę
wlewać powoli do masy, nie przerywając miksowania. Następnie dodać 100g mąki.
Składniki:
Około ¾ masy czekoladowej wlać do tortownicy
• 200 g gorzkiej czekolady (ok. 65%)
i wyrównać.
• 200 g masła
Następnie w drugiej misce utrzeć ser, resztę cukru,
• 400 g cukru pudru (daję o 50g mniej)
jajka i cukier waniliowy. Masa serowa nie powinna
• 5 jajek
mieć grudek. Na masę czekoladową wlać masę sero• 100 g mąki
wą. W związku z tym, ze masa serowa jest rzadka,
• 500 g sera kremowego (mielony twaróg serni- przed rozprowadzeniem na niej pozostałej 1/4 części
kowy lub 3krotnie zmielony twaróg)
masy czekoladowej podgrzewam ją delikatnie w ką-
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pieli wodnej. Wtedy zdecydowanie łatwiej rozprowadzić ją na części serowej. Na wierzchu ciasta ułożyć
maliny.
Piec 45-60 minut. Przed końcem pieczenia sprawdzić, czy ciasto nie jest rzadkie, ewentualnie przedłużyć pieczenie. Studzić w otwartym piekarniku.
Ciasto jest przepyszne, może stać się główną atrakcją przyjęcia. Smacznego!
Sylwia Skulimowska
(Źródło przepisu: White Plate – blog)

Od 1 września 2014 roku zostaną wprowadzone nowe normy dotyczące wędzenia mięsa i wędlin
Zmiany unijnych przepisów dotyczą najwyższych
dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych. Od 1 września 2014
r. najwyższy poziom benzo(α)pirenu w mięsie wędzonym i wędzonych produktach mięsnych będzie

wy sposób wędzenia spełnia nowe, unijne wymagania. Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, że resort
będzie pomagał producentom dostosowywać się do
nowych wymogów. Zostaną zorganizowane szkolenia i kursy. Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zapowiedział powołanie jednej instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo żywności. Do tej pory to zadanie było podzielone pomiędzy: Inspekcję Weterynaryjną (produkcja żywności)
i Inspekcję Sanitarną (produkt w sklepie, hurtowni). Według Głównego Lekarza Weterynarii Janusza
Związka ponad 90% zakładów spełnia już nowe,
ostrzejsze wymagania dotyczące zawartości WWA,
czyli poniżej 2 mikrogramy/kg produktu. Zakłady eksportujące takie produkty na rynek Federacji
Rosyjskiej bez problemu spełniają znacznie bardziej
rygorystyczne normy obowiązujące w tym kraju.
W ocenie Ministra Rolnictwa Stanisława Kalemby
najistotniejszą sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego. W najbliższym czasie planowane
jest spotkanie z udziałem Ministra Zdrowia i przedstawicieli producentów w sprawie unijnego rozporządzenia dotyczącego najwyższych dopuszczalnych
poziomów wielopierścieniowych węglowodorów
mógł wynosić 2 mikrogramy na kilogram (do tej aromatycznych w wędzonej żywności.
pory 5 mikrogramów). Żywność będzie zdrowsza
Sylwia Skulimowska
i wyższej jakości. Warto wspomnieć, że prawidło-

(Źródło: MRiRW)

Na targach Ferma - 1 marca w Sali A godz: 15:00 - Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
organizują debatę na temat: Polityka rolna oraz rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy do uczestnictwa w dyskusji!

-7-

